
 

AIAS RE-REGISTRATION FORM 

AY 2019 - 2020 

 

Names of the Students 
(Write complete name) 

Current Grade 

and Class 

Birthdate 

(day-month-year) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Please tick ( ) the box of your choice below: 

 

❑ I am willing to re-register my child/children for the academic year 2019 – 2020. 

❑ I am not willing to re-register my child / children for the academic year 2019 – 2020. 

 

If not willing to re-register, please state the reason(s) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Please be informed our re-registration procedure and reminders below: 

1. Please complete this form with correct information and return it back to the accounts 

department with the re-registration fee of 500 AED (non-refundable).  

2. Your child will not be considered re-registered unless this paper is returned to the 

accounts department with the corresponding payment not later than 15th of March 2019.  

3. The school is not responsible for providing seats without payment. 

4. Priority will be given for the siblings of the students who are already enrolled in Alitqan 

American School. 

5. AIAS will not guarantee seats unless the re-registration is complete. 

 

Name of Parent: ________________________________________________________ 

 

Mobile Number: ________________________________________________________ 

 

E-mail Address: ________________________________________________________ 

 

Parent’s Signature: ________________________________________________________ 

 

If you have some queries about re-registration, please or call us at +97165220010 or you may 

email us at email us at info@alitqanamericanschool.com. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Re-Registration Confirmation 

(This part shall be completed by the accounts when you present this form to the accounts) 

 

Signature of the Accounts: ___________________________________ 

 

Date of Re-registration: ___________________________________ 

mailto:info@alitqanamericanschool.com


 

 

 نموذج إعادة التسجيل للعام الدراسي

9201-2020  

 

 تاريخ الميالد
( السنة -الشهر -اليوم ) 

 أسماء الطالب الصف الحالي

 (الرجاء كتابة االسم كامل)

   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
   5.  

 

لرجاء وضع عالمة )     (  في الصندوق الذي يتم إختيارة:ا  

  

 .2020-2019أبنائي للعام الدراسي  -أرغب في إعادة تسجيل إبني  ❑

 .2020-2019ال أرغب في إعادة تسجيل إبني أبنائي للعام الدراسي  ❑

 

  ____________________________________ تسجيل الرجاء ذكر األسباب: إذا كنت ال ترغب في إعادة ال  

________________________________________________________________________ 

 

 نود إعالمكم بإجراءات التسجيل الرجاء ذكر األسباب:

غير  درهم( 500)حاسبة مع رسم إعادة التسجيل الرجاء تعبئة هذا النموذج بالمعلومات الصحيحة ، ثم إعادتها إلى قسم الم .1

 قابلة لإلسترداد .

سوف لن يتم إعادة تسجيل أبنائكم إال إذا تم إعادة هذا النموذج إلى قسم المحاسبة مع رسم إعادة التسجيل قبل تاريخ  .2

9.03.20115 

 .المدرسة غير مسؤولة عن توفير مقاعد دون دفع الرسوم .3

 نضمامهم إلى مدرسة اإلتقان األمريكية.إولوية ألقرباء الطلبة الذين تم سوف نعطي األ .4

 ال تضمن المقاعد إال إذا تمت تنفيذ إجراءات إعادة التسجيل كاملة. المدرسة .5

 

 

 ________________________________________________________ اسم ولي األمر: 

 

 ________________________________________________________ رقم الموبايل:

 

 ________________________________________________________ البريد اإللكتروني:

 

 ________________________________________________________ توقيع ولي األمر: 

 

 06/5220010في حال وجود أي إستفسارات فيما يتعلق بإعادة تسجيل أبنائكم، الرجال اإلتصال على الرقم 

 info@alitqanamericanschool.comروني ) االيميل(:او التواصل على البريد اإللكت

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تاكيد إعادة التسجيل

 (هذا الجزء خاص بقسم المحاسبة)

 

 ___________________________________    توقيع المحاسب:

 

  ___________________________________ تاريخ إعادة التسجيل: 


